Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Federica Montseny
R/N: Y0373/G120

C/ Porto s/n
08214 - Badia del Vallès
Tel. 93 718 51 14
iesfedericamontseny@xtec.cat
Acta de la reunió de la Mesa de Contractació de l’Institut Federica Montseny de
Badia del Vallès (Sobre B)
Número: 2
Dia: 20 octubre 2017
Horari: de 11:15 a 12:15 hores
Lloc: Secretaria de l’institut
Assistents
Presidenta: Gemma Vallduriola
Secretària: Carmen Machí
Vocal 1: Pilar Amor
Vocal 2: Queralt Ciganda
Vocal 3: Roser Font
Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa de Contractació.
2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el 20 d’octubre..
3. Obertura i comprovació dels sobres B, que contenen la informació dels criteris sotmesos
a judici de valor.
4. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
1. La presidenta obre la sessió i, un cop constituïda la Mesa, ofereix als assistents
comprovar els sobres que s’han d’obrir en aquest acte.
2. Es dóna compte de les proposicions presentades, per ordre de presentació:
1. SELMAR, S. A. (Grupo Derichebourg)

3. Es dóna compte de la qualificació de la documentació general, en què totes les empreses
han presentat correctament la documentació i, per tant, estan totes admeses a la licitació.

ACT-0015/01-15

4. S’obre el sobre i es comprova que contingui la documentació requerida en els criteris
sotmesos a judici de valor:
S’han tingut en compte tots els criteris que es requerien al plec de clàusules tècniques:
serveis de neteja diaris, setmanals, mensuals i anuals. També l’existència de supervisor/a
que contacti periòdicament amb la direcció del centre.
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Acords
1. Declarar que l’empresa SELMAR, S.A. ha estat admesa, atès que compleix els requisits
establerts als plecs de clàusules administratives.

2. Remetre la documentació tècnica que han presentat les empreses admeses a SELMAR,
S.A., per tal que faci arribar, a la Mesa de Contractació, l'informe relatiu a la valoració
tècnica de les proposicions.
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau
La presidenta de la Mesa de Contractació

Signatura

Signatura
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La secretària
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